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Mærsk Intrepid - samsvarsuttalelse (SUT)
Petroleumstilsynet (Ptil) viser til brev datert 12.09.2013 med søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for
Mærsk Intrepid samt tilhørende og etterfølgende dokumentasjon og møter.
SUT er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan
gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Mærsk
Intrepid innenfor regelverkets rammer. Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUTsøknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt
myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. Vurderingen er gjort i tråd med Ptils
”Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT)” utgitt 1.7.2006.
I medhold av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte
landanlegg (rammeforskriften) § 25, gir Ptil herved SUT til Maersk Drilling Norge AS for Mærsk
Intrepid.
Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling Norge AS sørger for at
innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem fortsatt møter
regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.
Vilkår, forutsetninger og unntak er gitt i vedlegg til dette brevet.
Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet.
Klagen skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås ved henvendelse til oss.
Med hilsen
Leif J Dalsgaard e.f.
fungerende tilsynskoordinator
Narve Oma
sjefingeniør
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